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Onderwerp: Zienswijze op de Kaderbrief 2021 van Ferm Werk 

  

 

 

De raad van de gemeente W oerden;  
 

 

gelezen het voorstel d.d. 11 februari 2020 van: 

- burgemeester en wethouders 

 

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet; 

 

 

b e s l u i t: 

 

De volgende zienswijze op de Kaderbrief 2021 van Ferm Werk te formuleren. 
 

De raad heeft kennisgenomen van de Kaderbrief 2021, kan er in hoofdlijn mee instemmen en wil ter 
ondersteuning de volgende aandachtspunten benadrukken: 

1. De raad herkent zijn input om meer aandacht te besteden aan de participatie van inwoners 
met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, maar betreurt het dat de projecten (Ferm Wijzer, 
werkleerlijnen, basisarbeidsmarkt) zo traag geïmplementeerd worden. De raad wil hiervoor 
expliciete aandacht in de begroting 2021 en de aankomende kwartaalrapportages in 2020. 

2. Formuleer de uitstroomambitie zo stevig mogelijk. 15% van het bestand is het minimum. De 
raad dringt er op aan alles op alles te zetten om dit streefcijfer te overtreffen. Uitgangspunt 
daarbij zou moeten zijn om de cliënten zoveel mogelijk te benaderen vanuit wat zij wél 
kunnen.  

3. In de kaderbrief staan behartenswaardige teksten over (keten)samenwerking. De raad 
ondersteunt dit en dringt er aan hier concrete invulling aan te geven. Zoek resultaatgerichte 
(lokale) samenwerking met werkgevers en andere partijen. Ferm Werk hoeft de 
uitstroomambitie niet alleen te realiseren. Werkgevers, re-integratiebedrijven en andere 
partners kunnen een belangrijke rol spelen. De raad dringt er – in lijn met een eerdere motie 
– op aan het werkgeversservicepunt te optimaliseren en ook verder lokale 
(keten)samenwerking echt vorm te geven en over de concrete invulling en resultaten 
daarvan te rapporteren.  

4. Het sociaal cultureel planbureau heeft een kritische evaluatie van de werking van de 
Participatiewet opgesteld. Ferm Werk zegt vervolgens in de kaderbrief “Het is daarmee van 
het grootste belang om de koers die Ferm Werk heeft ingezet te continueren”. De raad is 
benieuwd naar de eigen evaluatie van Ferm Werk n.a.v. de evaluatie van de Participatiewet 
door het SCP en ziet dat graag terugkomen in de begroting 2021 e.v. 

5. De raad vraagt Ferm Werk de begroting 2021 zo realistisch mogelijk op te stellen. De 
afgelopen jaren was het verschil tussen begroting en rekening te groot, waardoor onnodig 
begrotingsbeslag wordt gelegd. 



De raad wijst er bovendien op dat de gemeente Woerden bezig is met een strategische 
heroriëntatie, die de basis moet vormen voor een structureel begrotingsevenwicht. De 
keuzes die in het kader van de heroriëntatie gemaakt moeten worden zullen ook 
beleidsmatige en financiële consequenties voor Ferm Werk kunnen hebben. De raad 
verzoekt Ferm Werk zich voor te bereiden op bezuinigingen en daar zelf proactief voorstellen 
voor te doen.  

6. Het wegvallen van een aantal werkgevers baart zorgen en leidt ook tot minder NTW wat een 
negatief effect heeft op de begroting. De raad dringt erop aan dat Ferm Werk actief stuurt op 
extra inspanningen richting de Woerdense werkgevers om meer detacheringsbanen, 
werkzaamheden voor beschut werk etc. te bieden en daarmee ook meer Netto Toegevoegde 
Waarde (NTW) te genereren. 

 

 Aldus besloten door de raad van de gemeente Woerden in zijn 

Openbare vergadering, gehouden op 12 maart 2020 

 

 

 


